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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                    Μυτιλήνη 13 Ιουνίου 2016                                                     

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                  Αρ. Πρωτ.: 30823 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                      

___________________  ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                        

           

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  

Ταχ. Κώδικας  : 81 100 Μυτιλήνη                                 

Πληροφορίες   : Κ. Χατζηπαναγιώτης                                   

Τηλέφωνο       : 2251350515 

Fax : 2251350538 

E-mail : kosxatzip@hotmail.gr       

                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ  : Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (κτισμάτων και οικοπέδων)   

 

1. Η υπηρεσία μας προτίθεται να κινήσει άμεσα διαδικασίες εκμίσθωσης δημοτικών 

ακινήτων και συγκεκριμένα κτισμάτων και οικοπέδων.  

 

2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας έχουν περιέλθει κατά καιρούς 

γνωμοδοτικές αποφάσεις Τοπικών συμβουλίων, που χαρακτηρίζονται από αοριστία σχετικά 

με τα ακίνητα που προτείνονται να εκμισθωθούν και απλώς εκφράζουν τη βούληση των 

συμβουλίων για δημοπράτηση με βάση το ενδιαφέρον, που εκδηλώνουν δημότες μας.    

 

3. Με δεδομένο (α) ότι το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας δεν διαθέτει στις 

περισσότερες περιπτώσεις στοιχεία φακέλου για κάθε ακίνητο (προηγούμενες δημοπρασίες, 

τεχνικά χαρακτηριστικά ακινήτου κλπ) (β) ότι η εξεύρεση στοιχείων επί των ακινήτων 

καθυστερεί την υπηρεσία μας και τις περισσότερες φορές καθίσταται αδύνατη (γ) ότι τόσο 

κατά τη διαδικασία δημοπράτησης και Συμβασιοποίησης όσο και κατά τη δήλωση της 

Μίσθωσης στο σύστημα του TAXISNET απαιτούνται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία, η 

απουσία των οποίων ή η εσφαλμένη καταχώρηση δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στους 

πλειοδότες/μισθωτές αλλά και επισύρει πρόστιμα για το Δήμο. 

 

Παρακαλούνται τα Τοπικά Συμβούλια, οι δημοτικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν 

γραμματειακά αυτά αλλά και γενικά οι υπάλληλοι των Δημοτικών Ενοτήτων, που χειρίζονται 

τα θέματα των δημοτικών ακινήτων να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη λήψη των 

αποφάσεων και να συμπληρώνουν το συνημμένο Πίνακα που συνοδεύει το παρόν έγγραφο, 

ώστε να διευκολύνονται και να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για 

τα οποία τα Τοπικά Συμβούλια και οι αποκεντρωμένες διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες 

του Δήμου δεν είναι εύκολο να γνωρίζουν, θα αναζητούνται αρμοδίως από το Τμήμα 

Διαχείρισης Περιουσίας. Ο σχετικός Πίνακας είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στον ακόλουθο 

σύνδεσμο http://www.mytilene.gr/εξυπηρέτηση-απομακρυσμένων-δημοτικώ/ 

 

Τέλος παρακαλούμε για την ενημέρωση των προέδρων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων.  

    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αντίτυπα 
1 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  12 

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 

2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 

3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
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